




סוכן ביטוח שווה זהב

הצד       האלמנטרי 

גשר



 מקור שוויו של הסוכן

CUSTOMER VALUEהלקוח  



הערך הגלום בארגון



הערך הגלום במותג



המרכיבים העיקריים



 
גיל הסוכן

קולקטיבים

LRתביעות 

תמהיל תיק
פרמיה ממוצעת

)סכום, (%עמלה ממוצעת 

5% -לקוחות אסטרטגים שמהווים מ

שינוי בתיק בשלוש שנים אחרונות

יעילות ארגון

הכימיה בהתאמה בין הסוכנים

כמות פוליסות ללקוח

מיסוי

קולקטיבים

תקופת הליווי
גבייה

מיקום

רוכשים מהאזור מרכיב המזומן

5% -לקוחות אסטרטגים שמהווים מ

לקוחות מגיעים למשרד

הקשר בין הלקוחות לארגון

וותק עובדים
גיל הלקוחות בתיק

מחש



   

1.8 מכפיל :    אלמנטרי ביטוח תיק שווי•
₪ 500,000=       )פעמי חד ללא(       עמלה היקף•
₪ 900,000=תיק שווי•
 30% =              )מוניטין(     מראש תשלום•
₪ 270,000=התשלום סכום• ₪ 270,000=התשלום סכום•
שנים 3  =      )יורד מסלול(          בתיק ליווי•

 ₪ 630,000=  )בטחונות מובנה( ליווי לצד תשלום•
₪ 17,500=)תוצאות מובנה(    חודשי תשלום•
בלבד להמחשה דוגמאומיסוי משפטי מתווה **  התאמה **  עסקה מבנה בניית **



סוגי העסקאות בעולם סוכני הביטוח  

ומשמעותם על רווחיות הסוכן ושווי התיק

להתקדמותלהשתמש בכוח השינוי 



 לסוכנות הצטרפות

בהוצאות 5% של הקטנה בהוצאות 5% של הקטנה

בהכנסות 5% הגדלה

רווחיות הגדלת =



2-2.5מכפיל                                   

₪ 500,000היקף עמלות                       

מכירה חלקית של תיק הביטוח
:דוגמא להמחשה בלבדמקור רווחיות חדש 

₪ 500,000היקף עמלות                       

₪ 1,250,000שווי תיק לעסקה  
)2.5לפי מכפיל (

187,500₪מהעסק                 15%שווי 



העברת חלק מהטיפול בתיק לסוכנות חיתום
.מההכנסות 50% -ההוצאות תפעול באלמנטרי מהווים כ•
.₪ 400,000–מחזור עמלות שנתי •
.₪ 200,000-כ הוצאות          "סה•
.לשנה₪  100,000הרווחת עוד ₪  300,000- אם העמלות יורדות ל•

.עמלה₪  100,000ואם בזמן הפנוי מכרת עוד •

!!!!!!הכפלת את הרווחיות שלך הכפלת את הרווחיות שלך ––תוצאה סופית תוצאה סופית 

.עמלה₪  100,000ואם בזמן הפנוי מכרת עוד •



סוכן מוגן
.רכישות אופציות הגנה לתיק

c

.  שילוב של מימוש חלקי וקניית שקט נפשי

נכות ועבודה  , אופציות הגנה כנגד מוות
.לתוך הפנסיה



מפיצים ומרוויחים



רגע ההחלטה
להבין את האפשרויות

ולבצע-להחליט 











סוכן ביטוח שווה זהב
ספר לי מה החלום שלך  

ונגשים אותו  ביחד
בוא נתכנן את העתיד  

לשלב תוכניות  
ויכולות בתכנון מוגןויכולות בתכנון מוגן





שווי תיק ביטוח אלמנטרי  

1.8מכפיל :  
  =500,000  ₪
  =900,000₪

 =30%  
  =270,000₪

מכפיל עסקה•
  )ללא חד פעמי(היקף עמלה        •
שווי תיק  •
)מוניטין(תשלום מראש     •
270,000₪=  סכום התשלום•

שנים   3=  
  =630,000  ₪
  =17,500₪

  

סכום התשלום•
  )מסלול יורד(ליווי בתיק          •
)מובנה בטחונות(תשלום לצד ליווי •
  )מובנה תוצאות(תשלום חודשי     •



שווי תיק ביטוח אלמנטרי  

1.8מכפיל   :
  =500,000  ₪
  =900,000₪

 =30%  
  =270,000₪

מכפיל עסקה•
  )ללא חד פעמי(היקף עמלה        •
שווי תיק  •
)מוניטין(תשלום מראש     •
270,000₪=  סכום התשלום•

שנים   3=  
  =630,000  ₪
  =17,500₪

  

סכום התשלום•
  )מסלול יורד(ליווי בתיק          •
)מובנה בטחונות(תשלום לצד ליווי •
  )מובנה תוצאות(תשלום חודשי     •

בלבד להמחשה דוגמא **     ומיסוי משפטי מתווה **  התאמה **  עסקה מבנה בניית **


